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Bouw stroomtuin
eindelijk van start

Heeft u het ook al gezien? Op 3 maart 2020 

is de bouw van de Stroomtuin begonnen. Na 

een voorbereiding van bijna 5 jaar is het nu 

eindelijk zover, de eerste schep is letterlijk de 

grond in gegaan. 

Het grondwerk is gestart, er wordt een nieuwe sloot langs 

het pad naar de trailerhelling gegraven. En er zullen 

polderdijkjes worden aangelegd. U kunt het allemaal volgen 

op het laatste perceel tegen het industrieterrein aan. In april 

en mei zal de constructie worden geplaatst. In mei worden 

dan de panelen geplaatst waarna ook de bekabeling kan 

worden aangesloten. Op dit moment hopen wij dat de 

Stroomtuin medio dit jaar volledig in gebruik is. Hou onze 

website www.stroomtuin.nl en onze Facebookpagina in de 

gaten voor de laatste informatie. 

Kan ik elektriciteit krijgen van de Stroomtuin?
Dat is zeker mogelijk. Als u klant wordt bij Vandebron – waar 

wij onze stroom aan gaan leveren – kunt u kiezen voor de 

stroom van onze eigen Stroomtuin uit IJlst. Dus als uw 

contract binnenkort afloopt is dit zeker het overwegen 

waard. Als we dichterbij de opening van de Stroomtuin zijn, 

zal het aanbod bekend worden. Hou ook hiervoor onze 

website en de Facebook pagina in de gaten. Wilt u zich nu 

alvast aanmelden als potentiële klant van de Stroomtuin, 

dan kan dat door een mail te zenden aan info@stroomtuin.

nl. Geef hierin aan dat u graag een voorstel ontvangt, zodra 

het mogelijk is. U krijgt dan een interessante korting voor het 

1e jaar en ook de Energie Coöperatie IJlst ontvangt van 

Vandebron een bonus. En omdat we een coöperatie zijn 

worden we daar allemaal beter van.

Energie Coöperatie IJlst



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

U vindt POST in IJlst  aan het Fr is iaplein 2.

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.
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Wij zijn aangesloten bij:
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verenigingen

Badmintonclub IJlst - MFC de Útherne
Iedere donderdagavond vanaf 19.00 uur trainen en vanaf 
20.30 vrij spelen. Jeugd tot 15 jaar 19.00-19.45 uur. 
Informatie, tel: 0515-53 22 26

Biljartvereniging 'De Afstoot' - Stadsherberg
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

CMV Concordia IJlst
Maandagavond van 19.30 – 21.45 in de Utherne
Jeugdkorps Tusken de Noaten
Vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30 in de Utherne

Damclub IJDC - Stadsherberg
Elke maandagavond om 20.00 uur, van september tot april

Fierljepferiening Drylts Wintertraining
v.a. januari 2020 elke donderdag in ' t Himsterhûs in Oosthem. 
Jeugd t/m 12 jaar: van 17.45 - 18.45 uur
1e en 2e klas ljeppers van 18.45 - 20.00 uur
informatie: Anna-Jet Leyenaar, tel. 06-44085481

Jeu de Boules vereniging 'De Dryltser Smytmantsjes'
Elke donderdagmiddag om 14.00 uur achter It Podium.

Kompaenenkoor Skip sûnder roer - IJlster mannenkoor
Elke veertien dagen donderagavond in Het Anker, Oosthem

Kyokushin Karate IJlst - MFC de Útherne
Dinsdag jeugd 17.00-18.00 en 18.00-19.00,
volwassenen 19.00-20.30
Donderdag jeugd 18.00-19.00, volwassenen 19.00-20.30
Vrijdag 17.30 uur tot 19.00 uur 
Informatie: Fokke Rosier, 0515-53 22 34 / 06-50 657 648

Tafeltennisvereniging Effect '78
MFC de Utherne, maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Volksdansgroep 'De Yleke Dûnsers' - De Schaapskooi
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00.

Volkstuinvereniging IJlst: Himdykstûn en Sudergotûn
Informatie, tel: 0515-53 24 55 / 0515-53 23 43

Vrouwenkoor 't Roer om' - Stadsherberg
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 19.45 
tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

overige instanties

Stipepunt Drylts
Medewerkers aanwezig op de woensdag en vrijdag, van 
09.30 tot 11.30 op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Bereikbaar op 06-52 07 11 20 op maandag, woensdag en 
vrijdag van 09.30 tot 11.30, 
e-mail: stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland, team IJlst/Heeg e.o.
Galamagracht 31, 8651 EC IJlst,TeamIJlst@thuiszorgzwf.nl
Wijkverpleegkundigen: Lysanne de Vries (IJlst), 
0515-461850Lonnie de Jong (Heeg), 0515-461891 
24 uur p.d. bereikbaar via: 0515-461295

Thuiszorg Patyna IJlst en omgeving
Ylostinslaan 1, 8651 AP  IJlst
Wijkverpleegkundige Monica de Jong
Tel: 06-13 410 487, bereikbaar van dinsdag t.m. vrijdag.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg Zuidwest Friesland
Hospice 'de Kimme', Westhemstraat 46, 8608 BG  Sneek
E-mail: info@vptzz-zwf.nl, website: www.vptz.nl

agenda & mededelingen

maart

30 Dames- en herenkleding verkoop - Nij Ylostins

31 PGIJ - Fotoworkshop thema Vrede

 Door Martin de Groot, Eehof, tel. 532229, 19.30 u

31 PGIJ - Bijbelgespreksgroep

 Eehof, tel. 531292, 9.30 uur

april 

2-16-30 Repetitie Kompaenenkoor Skip Sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

2-16-23 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om

 Het Anker, Oosthem

7 KBO-PCOB - Geschiedenis van de Kerkmuziek

 door pastoor Van der Weide, Schuttersveld, 14.30

8 PGIJ - Kerkcontactochtend

 Met KBW, Nij Ylostijns, tel. 531292, 9.45 uur

10 Klaverjassen in Bar it Kypmantsje

11 Rauw & Teder, It Podium - vanaf 21.00 uur

11 Duo 'The Blizzards' - Nij Ylostins, 15.00 uur

15 Herdenkingsavond 75 jaar bevrijding IJlst

 Maritiuskerk, 20.00 uur

16 ALV Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'

 Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 20.00 uur

19 Viering van Vrede en Hoop Mauritiuskerk, 9.30

20 PGIJ - Pre Preekgroep Eehof, tel. 531292, 9.30

20 Vrouwen van Nu - Boekbespreking 'Sibbeltsje'

 door dhr. Klimstra

21 PCOB - Bustocht

26 Informatiebijeenkomst over glasvezel

 De Utherne, 19.30 uur

31 PGIJ - Bijbelgespreksgroep

 Eehof, tel. 531292, 9.30 uur
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     “ DIERENKAPSTERS ” 
Trimsalon voor hond en kat 
 
De Tsjalk 17 te IJlst 
(Op afspraak ) 
 
Iris Postma - 0641117233  
Astrid Postma - 0622276410  
 
Website: www.dierenkapsters.nl 
Mail: info@dierenkapsters.nl 		

	
www.musikant.nl

Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift.

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig.

De Tsjalk 17, IJlst.

info@musikant.nl of bel 06-24946195/ 0515-532772

Ook inkoop, afstellen en reparatie van snaarinstrumenten.

Roodhemsterweg 20 • IJlst 

(0515) 41 53 07 • www.gebr-sikma.nl

• Zonnepanelen

• Zonneboilers

• Warmtepompen

• Hout / pelletkachels

• CV-ketels

• Airco

• Ventilatie

• Elektra

• Dak- en zinkwerk

• Service & onderhoud

Vakinstallateur

VCA *

Uw duurzame totaalinstallateur!

 

 Uw kapster aan huis, van maandag tot vrijdag 

  En salon in Nij Ylostins , dinsdag en vrijdag 0900-1200 

 Voor Dames Heren en kinderen 

 Met en zonder afspraak 

 06-50686653 

 Gerda de jong 



RAUW & TEDER

De nieuwe Rock & Roll belofte voor Vlaanderen en 
Nederland op 11 april vanaf 21.00 uur bij It Podium 
in IJlst. Entree € 7,50 en eerste consumptie gratis. 
Vol is vol! 
Het theater en oefenruimte voor alle muzikanten.

De bandnaam zal bij sommigen associaties oproepen met 
de sfeer in een bordeel of wellicht met de drang naar de 
roes van drank of drugs of met de vlucht in de nacht of 
misschien met een eeuwige adoratie van een onbereikbare 
muze. Het is de eeuwige tegenstelling tussen de lusten en 
de lasten. Hoe rock & roll het ook geweest zou zijn: het 
was niet in een bordeel, maar in de kleedkamer van een 
pop-centrum waar Jeroen Booy (ex-The Scene, Roberto 
Jacketti & the Scooters) en Bart Minderman elkaar 
ontmoetten. Booy en Minderman besloten samen een eigen 
repertoire te schrijven. Zo werden er deze zomer 20 nieuwe 
songs geschreven en opgenomen. In het verlengde van 
eerdere bands spelen ze stevige rock & roll met strakke 
drumpartijen en harde gitaren. Hier stopt verder iedere 
vergelijking met het verleden. Bij RAUW&TEDER staat de 
band garant voor de belofte RAUW. In de teksten passeren 

allerlei liefdesperikelen, vaak met enige zelfspot. Minderman 
zingt tegen het bandgeweld in en neemt het deel TEDER 
voor zijn rekening. De combinatie van hard en zacht, rauw 
en teder resulteert in een aantal zeer toegankelijke songs 
waarin je af en toe herinnerd wordt aan Iggy Pop, AC/DC, 
soms een beetje Bowie en zelfs Roxy Music. Vanaf heden is 
de promo EP ‘Mooier’ te beluisteren en te downloaden via 
onderstaande platforms. Deze bevat vier nummers die 
representatief zijn voor de fase waarin de band zich op dit 
moment bevindt. De songs zijn opgenomen in Nederland 
en gemastered in de VS. Plannen om later dit jaar een 
compleet album te maken zijn er zeker, maar eerst wil de 
band zo veel mogelijk live spelen.Te beluisteren op Spotify 
en Soundcloud, maar ook verkrijgbaar en/of aangemeld bij: 
Amazon Music, Apple iTunes, Deezer, Google Play, 
Napster, Pandora, Shazam en Tital. www.rauwenteder.nl.
Na een grondige verbouwing en optimalisatie is It Podium 
klaar voor theater en muziekactiviteiten. Naast het theater is 
er een oefenruimte en geeft It Podium alle muzikanten de 
kans om zichzelf te presenteren.
Voor informatie bel met 0624946195.

Na haar successen te Inssbruck (wintergames) zette Marlies 
de Jong, de schaatsster uit IJlst en lid van STG de IJsster, 
haar medaillereeks voort tijdens de NK masters afstanden/
allround op 15 en 16 februari te Utrecht, waar ze op een 
hele verdienstelijke 3e plaats wist te eindigen in haar 
leeftijdsklasse (55-60 jaar). Tijdens de 21e internationale 
masters speed skating cup te Berlijn op 22 en 23 februari 
(een toernooi met een behoorlijk internationaal deelnemers-
veld uit 6 verschillende landen) deed ze hier nog een 
schepje bovenop. Bij de dames 55-60 jaar wist ze maar 
liefst alle 4 de afstanden (500, 1000, 1500 en 3000 m.) 
in haar leeftijdsklasse te winnen en daarmee uiteraard 
ook het eindklassement.

Wederom succes voor Marlies de Jong

V.l.n.r. Ciska Stark, Gerdien Meijer en Marlies de Jong 

te Utrecht

Aan de leden van Uitvaartvereniging ‘Laatste Eer’ IJlst

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze 

vereniging op donderdag 16 april 2020 om 20.00 uur  

in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ te IJlst.

Gastspreker: 

Mevrouw Babs Eliasar over Rouwfotografie

Aan de orde komen o.a. de volgende punten:

•  Jaarverslag 2019

•  Bespreken en vaststellen jaarrekening 2019, verslag

   kascommissie over 2019

•  Vaststellen vergoeding en contributie voor het jaar 2020

•  Mevrouw Babs Eliasar vertelt over Rouwfotografie

•  Gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan 

 
 



BoekhoudingenMeer 
Budget, belasting & boekhoudkundige hulp

Monica Grob - Quartel 

06-29522275 te IJlst 
info@grobadministratie.com 

www.grobadministratie.com 
Ik kom ook bij u thuis of op uw bedrijf.

 
 

 Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies; 

 Opbaring thuis met koeling mogelijk; 

 Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien 
financiële tegemoetkoming; 

 Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar 
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 of  0515 - 43 18 75. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: 
www.uitvaartverenigingijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van 
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,  
Mientlân 1 te IJlst, tel.nr. 0515 – 53 17 37. 
 

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Woningtaxatie door 
de erkende taxateur

  Te huur: 
 

 Opslagboxen 
 4,00 x2,50 mtr. 

 

 Werkplaats/hobbyruimte 
 5.00x5.00 mtr 

 

 Locatie IJlst 
  

 Info: Garageboxenijlst 
 06-25275020 

 



Laat de IJlster klok weer luiden
Jawel, de klokken luiden weer! Het zo bekende en 
vertrouwde klokgelui om 8.00, 12.00 en 18.00 uur is 
weer te horen. Dankzij de geweldige (financiële) steun 
van de IJlster gemeenschap.

In september vorig jaar kwam het trieste bericht: de 
luidmotor van de kleine klok is kapot, kan niet meer 
gerepareerd worden en de eigenaar, de Stichting Behoud 
Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft geen 
geld voor vervanging. Een ongeluk komt zelden alleen. Ook 
de luidmotor van de grote klok had zijn beste tijd gehad en 
de uurwerkverlichting was deels kapot. Het kon natuurlijk 
niet zo zijn dat IJlst zijn klokken zou moeten missen en dat 
de wijzerplaat na verloop van tijd helemaal niet meer verlicht 
zou zijn. Actie was geboden en de IJlster gemeenschap zou 
zich hier voor moeten inspannen. Wij hebben toen als 
werkgroep de schouders er onder gezet. De bankrekening 
van ‘It Kypmantsje’ werd voor dit doel opengesteld, 
plaatselijke organisaties werden aangeschreven en in 
het laatste weekend van februari werden activiteiten 
georganiseerd om het benodigde geld bijeen te krijgen. 
En het moet gezegd, de IJlster gemeenschap heeft zich van 
zijn beste kant laten zien. De afgelopen maanden kwamen 
kleine en grote bedragen binnen op de bankrekening, 
organisaties deden toezeggingen en door de kerken werden 
collectes gehouden. Daardoor werden we gesterkt om deze 
actie tot een goed einde te brengen. Op vrijdag 28 februari 
werd een concertavond georganiseerd, waarvoor CMV 
Concordia en Vrouwenkoor ’t Roer Om zich direct bereid 
verklaarden deze avond te verzorgen. Het bar slechte weer 
gooide enigszins roet in het eten voor de opkomst, maar 
ondanks dat was het een prachtige avond, zowel voor 
publiek als voor de uitvoerenden. Het Vrouwenkoor voerde 
zelfs een speciale act op basis van het lied Bim Bam van 
André van Duin op met een aangepaste tekst van 
Annemarie Merkies. Zaterdag 29 februari kon de toren 
worden beklommen. Eveneens een groot succes. In de 
voorverkoop waren al tientallen kaartjes verkocht en op de 
dag zelf meldden zich nog de nodige klimmers. In totaal 
gingen 82 personen naar boven. Tekst en uitleg werden 
verzorgd door Gosse de Jong en Sybe van der Wal. Velen 
maakten van de gelegenheid gebruik om de Rúterpolder en 

de verre omgeving te fotograferen.
Een zeer geslaagde dag met enthou-
siaste reacties van de deelnemers. 
Zoals gehoopt brachten deze dagen
het benodigde bedrag op om de 
actie te doen slagen. Dinsdag 
3 maart hebben de mannen van 
Vellema uit Hallum in opdracht van 
de Stichting de luidmotoren vervangen 
en de oude verlichting van het uurwerk verwijderd, evenals 
de wijzers. Nadat Gosse de Jong de wijzerplaat had 
schoongemaakt werd de nieuwe verlichting een week later 
weer aangebracht en werden de wijzers teruggeplaatst. 
Hiermee kan IJlst weer tientallen jaren vooruit. In april zal de 
opbrengst van deze actie bekend worden gemaakt en 
wordt een cheque met het eindbedrag overhandigd aan de 
Stichtingsvoorzitter. Met een kleine officiële handeling 
worden luidklokken en verlichting ‘overgedragen’ aan de 
Stichting. Terugkijkend kunnen we constateren dat de 
klokken leven in IJlst. Wij zijn de IJlsters bijzonder erkentelijk 
voor hun bijdragen om dit project te kunnen realiseren en 
willen iedereen die hier aan heeft bijgedragen bijzonder 
hartelijk bedanken. 
De IJlster gemeenschap mag trots zijn op zichzelf!

Werkgroep hertstel luidmotoren,

Jolanda Smit, Klaasjan Kuperus, Gosse de Jong 
en Edsko Hekman

De oude luidmotor



Rogmolewei 4, 8651 EP IJlst, 0515-532453
schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
                    - Reclamewerk o.a. autobele ering 
                  ruitenbes ckeren en bootnamen.

schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
         - Reclamewerk o.a. autobele ering 
             ruitenbes ckeren en bootnamen.

De sterke punten van uw autobedrijf

Onderhoud en reparatie alle merken auto’s

Onderhoud en reparatie van lease auto’s

Inruil, inkoop en verkoop van gebruikte auto’s

Verkoop van nieuwe auto’s

APK voor zowel benzine, diesel en LPG auto’s

Hulp en bemiddeling bij aankoop van een auto

Schadetaxaties en bijbehorende afhandeling

Schadeherstel en ruitreparatie

Airconditioning Service

Nieuwe banden monteren en uitlijnen

Opslag van uw zomer- en winterbanden

Uitgebreide diagnose om storingen te verhelpen

Aankoopkeuringen

Gratis leenauto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Nou nou mannen, dat Nij Ylostins houdt ons wel mooi 
bezig. De gemeente kon vanzelf ook nooit met de goede 
beslissing komen. Er blijven altijd voor- en tegenstanders.’ 
‘Dat is zeker zo Piebe, maar elkeen heeft toch recht op zijn 
mening, lijkt ons.’ ‘Dat vind ik ook mannen. Maar dat vinden 
niet alle IJlsters. Jammer. Vorig jaar stonden we hand 
in hand om de bewoners van Nij Ylostins heen om ze te 
steunen. Laten we elkaar nu ook vasthouden, welke 
beslissing er op het eind van de rit ook uit de bus komt.’ 
‘Nou Piebe, dat is verstandig praat van je. Dat horen we niet 

vaak.’ ‘Ja mannen, ik mag wel graag even de bongel in het 
konijnehok gooien of zo wat heen, maar het zou toch triest 
wezen als er tweespalt in ons mooie stadje zou komen. 
Hebben jullie anders ook de toren beklommen voor het 
goede doel?’ ‘Het is er niet van gekomen Piebe, maar het 
was wel een hele drukte bij de toren.’ ‘Ik ben er zelf ook niet 
geweest mannen. De knibbels zijn niet meer wat ze geweest 
zijn, maar mijn buurman is wel naar boven geweest. Hij 
vertelde dat het de moeite waard was, maar het waaide dat 
het stormde. Er schijnt ook een man boven te zijn geweest 
met een alpinomuts op de kop. Gosse heeft hem nog 
gewaarschuwd om zijn pet af te zetten, maar volgens de 
man ‘koe it wol’. Hij stak zijn kop door het luik en…weg was 
de alpino.’ ‘Wie was dat dan wel, Piebe.’ ‘Nee mannen, ik 
noem geen naam, maar de man vond later zijn muts zo’n 
beetje terug in de tuin van zijn huisje naast het Mennisten-
kerkje.’ ‘Dat komt er van Piebe, als je goede raad in de wind 
slaat.’ ‘Nou mannen, ik zal weer naar mem,die heeft ook 
altijd goede raad en daar luister ik wel naar.’

Dan is er alweer een maand om gevlogen en is het weer 
tijd om jullie op de hoogte te brengen van het reilen 
en zeilen bij ons als organisatie van de Overtuinenfair. 
We liggen goed op schema. De vergunning is rond. 
Veel enthousiaste standhouders hebben hun plekjes 
al weer gereserveerd. 

Hou onze Facebookpagina in de gaten, hier komen alle 
deelnemers in willekeurige volgorde langs. Dan kunnen jullie 
een indruk krijgen van de producten die op zaterdag 6 juni 
aangetroffen kunnen worden langs de grachten in IJlst. 
Helaas hebben we een afmelding mogen ontvangen van Vis 
Via Vrienden. Zij hebben jarenlang vis aan de man en vrouw 
gebracht op onze Overtuinenfair. De paling werd ter plaatse 
gerookt. Het lijkt ons erg leuk om wel weer een kraam met

vis en/of rokerij aan te kunnen bieden. Voor namen, tips en 
ideeën houden wij ons van harte aanbevolen. 
We zien jullie reacties graag tegemoet!

 overtuinenfairijlst@hotmail.com

 overtuinenfair

Groeten van de organisatie Overtuinenfair,
Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian

 

 

 

Uitvaartvereniging ‘Laatste Eer’ IJlst
Rouwfotografie
Het meest verdrietige wat men in het leven kan overkomen 
is het verliezen van een dierbare. Een rouwperiode ervaren 
velen als ‘in een roes’. Er moeten veel zaken geregeld 
worden en ruimte om het eerste verdriet te verwerken is er 
meestal niet voldoende. Later, wanneer alle plechtigheden 
voorbij zijn, dringt het besef van het verlies pas in zijn volle 
omvang door en begint het echte verwerken. Hierbij kan een 
fotoreportage een waardevolle steun zijn. Ook voor (klein-)
kinderen die nog te jong zijn, of voor familie of vrienden die 
door omstandigheden niet bij de uitvaart aanwezig kunnen 
zijn. Een rouwreportage is een 

mogelijkheid om op een later tijdstip terug te kijken naar 
deze ingrijpende laatste dag. 
Babs Eliasar heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op 
de rouwfotografie. Na afloop van de Algemene Leden-
vergadering zal zij uitgebreid vertellen over dit moeilijke, 
maar zeer bijzondere onderdeel van de fotografie. Na afloop 
is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar 
hierover in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom!
Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging 
‘Laatste Eer’ op donderdag 16 april a.s. om 20.00 uur in 
Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’.



                         De Jagersherne 9

                                 8651 CJ IJlst
       t(0515) - 432 727

www.ha-eigenraam.nl
   info@ha-eigenraam.nl

Adviseur & bemiddelaar in

- verzekeringen   
                       (particulier en zakelijk)
- hypotheken   
                       (bestaande en nieuwe zaken)

Uw tussenpersoon om te ontzorgen

Aangenaam...!
Henk Eigenraam
 

www.hoekstra-tuinen.nl

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud 
Boomwerk

Bestrating 
Maaiwerk
Vijvers 
Sedumdaken

Uw hovenier voor:

Bockamastraat 50 | 8651 BG IJlst | 06-220 357 76 | info@hoekstra-tuinen.nl

Galamagracht 8 . IJlst . tel. 0515-531229
@boutique.jenny.ijlst.facebook

         Fris

         Kleurrijk
 
        Gevarieerd
   
        Stoer/vrouwelijk

Dat is de nieuwe 
voorjaarscollectie!

Inspiratie en ideeën 
opdoen?

Kom langs bij ons in de 
Boutique!

Tot ziens



Niets is lekkerder en gezonder dan je eigen (h)eerlijke 
verbouwde groenten. Welnu, dan is een volkstuin een 
uitkomst! Hoe vers en gezond wil je het hebben als je 
‘s middags een krop sla oogst uit jouw eigen tuin die 
‘s avonds op je bord ligt. 

Daarnaast is een middagje werken in de volkstuin ook nog 
eens super gezond. Bewegen in de buitenlucht en dat alles 
in een ontspannen sfeer, met tijd voor een praatje met de 
buren-tuinders. Én het mooie is: de inwoners van zowel IJlst 
als Oosthem/Nijesyl hebben een volkstuinencomplex 
praktisch om de hoek! Op twee prachtige locaties ligt een 
geheel van tuinen met ieder hun eigen karakter: De 
Himdykstún aan de Parallelweg (nabij de spoorwegovergang 
Oosthem) en de Súdergotún aan de Iendrachtswei. Op de 
Súdegotún zijn nog een paar tuinen vrij: u kunt zo beginnen 
en al deze zomer genieten van uw eigen geteelde groenten, 

fruit en bloemen. Het is ook nog eens een goedkope hobby. 
U betaalt € 0,30 huur per vierkante meter en jaarlijks € 6,00 
contributie. Er zijn percelen van 50 en 100 vierkante meter, 
maar u kunt ook met meerdere tuinders op één perceel 
tuinieren. Als u onbekend bent met het kweken van 
groenten hoeft dat geen drempel te zijn, want op beide 
tuinen zijn altijd tuinders die de startende en onervaren 
volkstuinder met raad en advies terzijde willen staan. 
Wilt u eerst eens vrijblijvend een kijkje komen nemen? 
Dat kan. Neem dan contact op met:
Roel de Jong voor de Súdergotún 06 25482482/ 
0515-532455 of
Hannie Haven voor de Himdykstún 06 29290584 of 
0515-532182

Volg ons ook op Facebook: Volkstuinvereniging IJlst en 
Omstreken

Glasvezel voor heel IJlst
Goed nieuws! Na de vraagbundeling voor het buiten-
gebied en de kleine kernen is DFMopGlas nu officieel 
gestart met de glasvezelcampagne voor de middelgrote 
kernen. 

Alle inwoners van Deinum, Dronrijp, Heeg, IJlst, Koudum, 
Workum en Woudsend kunnen zich tot 8 juni 2020 
aanmelden. Woon je binnen de bebouwde kom? 
Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één 
van de vijf dienstaanbieders voor internet, televisie en/of 
telefonie. Naast de kosten van het abonnement betaal je 
een éénmalige bijdrage van €250,- voor het gebruik van 
het glasvezelnetwerk en de glasvezelaansluiting. Je wordt 

hiermee automatisch lid van de coöperatie DFMopGlas en 
daardoor voor een deel mede-eigenaar van het glasvezel-
netwerk indien het netwerk wordt aangelegd! Dat betekent 
dat we er samen voor kunnen zorgen dat heel IJlst straks 
gebruik kan maken van de snelle verbinding en dat we 
daarbij ook nog eens gezamenlijk zeggenschap hebben 
over het netwerk. DFMopGlas vertelt hier graag alles over 
en organiseert daarom in maart informatiebijeenkomsten. 
De avond in IJlst is op donderdag 26 maart van 19.30 tot 
21.30 uur bij De Utherne, De Dassenboarch 25 IJlst. 
Zie ook de uitnodiging die je van DFMopGlas hebt 
ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.
glasvezelvoorfryslan.nl/middelgrotekernen.

 

Er zijn de afgelopen maanden in IJlst op 
verschillende wijzen vredesduiven gemaakt 
door creatieve gemeenteleden. 
Er is gehaakt, geborduurd en er zijn duiven van papier 
gemaakt. In de PKN-kerkdienst van zondagochtend 
19 april te IJlst zal er stilgestaan worden bij de bevrijding. 
In die dienst zullen de duiven letterlijk ‘uitvliegen’ als 
symbool voor de vrede die je ontvangt van de Eeuwige 
en die je aan anderen door kunt geven. Het in vrede 
met elkaar leven blijft altijd een issue om aan te werken. 
Te beginnen bij jezelf! Deze viering van Vrede en Hoop 
o.l.v. Ds. D. Hofstra vindt plaats in de Mauritiuskerk 
en begint om 9.30 uur. Op vele manieren is er door 
gemeenteleden meegewerkt om de viering een feestelijk 
karakter te geven. Heel hartelijk welkom!

Leef en eet gezond, huur een Volkstuin!

Vredesduiven

Bijeenkomst vervalt i.v.m. Coronavirus



Verruimde openingstijden 
en nieuw gezicht bij Salverda Logopedie
Sinds september vorig jaar hebben we een nieuw 
gezicht in onze logopediepraktijk in IJlst. Brechtsje 
van der Weide heeft de werkzaamheden van Evelien 
Wiersma overgenomen.

Ze stelt zichzelf even aan u voor:

‘Ik ben Brechtsje, 27 jaar en 

spreek zowel Fries als Nederlands. 

Ik woon samen met mijn vriend in 

Balk en we zijn in blijde verwachting

van ons eerste kindje. In 2019 heb 

ik mijn logopedie-opleiding afge-

rond aan Hogeschool Windesheim 

te Zwolle. Naast mijn werk als logopedist werk ik als 

gastvrouw in het restaurant van een woon-zorgcentrum in 

Bolsward. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig en 

doe ik o.a. aan hardlopen.

Tijdens mijn studie heb ik de minor Neurorevalidatie gevolgd 

waarin ik mij heb verdiept in de verschillende varianten van 

niet-aangeboren hersenletsel en logopedische gevolgen 

zoals taalproblemen na hersenletsel, spraakproblemen en 

slikproblemen. Daarnaast heb ik stage gelopen in het 

speciaal basisonderwijs waar ik kinderen met leer- en 

gedragsproblemen heb behandeld. Hier heb ik onder 

andere geleerd om structuur en voorspelbaarheid te bieden 

aan kinderen met autisme.

Het werken met kinderen geeft me elke dag weer een 

uitdaging. Elke behandeling vergt een andere aanpak. Door 

mij in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van 

kinderen, kan ik effectiever communiceren. Ik pas mij aan 

waardoor ik kinderen spelenderwijs veel kan leren op het 

gebied van communicatie.’

Even kennismaken met Brechtsje? Je komt haar op 
maandagochtend en op dinsdagmiddag tegen in de 
praktijk, die gevestigd is in de hoofdvestiging van Fysio 
Wymbrits aan de Dassenboarch 23/b. Op maandagmiddag 

en woensdag werkt ze in de praktijk in Heeg. Ook verricht 
ze aan huis-behandelingen bij ouderen. Of kom naar ons 
gratis inloopspreekuur voor vrijblijvend advies en meer 
informatie. Het gratis inloopspreekuur is elke 
maandagmorgen van 8.00- 8.30 en elke dinsdagmiddag 
van 16.30-17.00 uur in IJlst.

Iedereen weet wel dat een logopedist hulp biedt bij spraak- 
en taalproblemen. Maar wist u dat logopedisten ook kunnen 
helpen bij problemen met de stem, slikken, stotteren, het 
gehoor, afwijkende mondgewoonten, lezen en spellen? 
Denk bijvoorbeeld aan:
•  Een schorre of hese stem
•  Onvoldoende adem tijdens spreken of zingen
•  Slissen en de onzekerheden daarbij
•  Moeite met herkennen van letters
•  Problemen in het begrijpen van taal
•  Tongpersen of slikken met de tong naar voren of opzij
•  Duimen of langdurig speengebruik
•  Nagelbijten
Voor deze en andere problemen en stoornissen kunt u 
terecht bij de gespecialiseerde medewerkers van Salverda 
Logopedie. Ze bieden zowel hulp aan volwassenen als aan 
pubers en kleinere kinderen. De logopedist biedt 
behandeling aan binnen ieders mogelijkheden, zodat het 
resultaat zo optimaal mogelijk is. Waar nodig wordt de 
spraak-/taalontwikkeling van uw kind spelenderwijs 
gestimuleerd zodat het zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen, thuis, op school en in het sociael leven.

Salverda Logopedie is gevestigd in Heeg, Wommels, 
Wytgaard, Berlikum en IJlst.

Wil je meer informatie over logopedie of 
een aanmelding doen?
Dat kan telefonisch: 06 33 986 200 / 06 45 278 847
Per mail: heidi@salverdalogopedie.nl / brechtsje@
salverdalogopedie.nl.

 

 

 

Iedere maandag kunt u deelnemen aan een 
gezamenlijke warme maaltijd in Nij Ylostins, 
Ylostinslaan 1 te IJlst. 
Er wordt een drie-gangen diner geserveerd in 

het gezellige Grand café, in het gezelschap 

van andere deelnemers. Kosten € 7,50 per 

persoon. Lijkt het u fijn, lekker en gezellig om 

deel te nemen dan kunt u telefonisch contact 

opnemen met het Teatskehûs en zich opgeven 

via het volgende telefoonnummer: 

0515-571900 of 

via receptie.teatskehus@patyna.nl. 

Graag aangeven dat het om de 

locatie Nij Ylostins gaat. 

Inloop 11.45 uur, aanvang 

diner 12.00 uur. Wij verwelkomen u graag!



Fantastisch nieuws voor IJlst
Het college van B&W heeft besloten om het complex 
Nij Ylostins in IJlst niet aan te wijzen als gemeentelijk 
monument en het zal dus worden vervangen door 
nieuwbouw. 

In verschillende berichten in kranten en social media wordt 
het beeld geschetst dat 'de IJlsters'  het hier niet mee eens 
zouden zijn. Er is echter nooit een onderzoek geweest 
onder de IJlsters over wie voor of tegen is en uit mijn 
persoonlijke gesprekken met de bewoners van Nij Ylostins 
blijkt geen meerderheid voor het ene of andere plan. De 
uitkomst van het collegebesluit biedt nu juist de mogelijkheid 
om het verleden te laten rusten en met z'n allen een mooie 
toekomst tegemoet te gaan! Daar moet de energie van alle 
betrokken partijen in worden gestopt.

Nieuwbouw
Veel IJlsters hebben zich de laatste jaren met hart en ziel 
ingezet voor de bewoners van het ouderencomplex. Niet in 
eerste instantie voor het behoud van het pand maar er is 
vooral gestreden voor hoe er met de bewoners op leeftijd 
wordt omgegaan. Een veel gehoorde zin is dan ook 
'oude bomen verplant je niet' . Een zeer nobel uitgangs-
punt dat veel mensen hebben ondersteund. Dat er in de 
communicatie door Elkien en de gemeente het nodige is 
misgegaan klopt en dat hebben zij ook toegegeven. 
Daarnaast heb ik mij door Elkien laten informeren en zij 
hebben toegezegd dat ze eventueel ook in fases kunnen 
slopen, zodat de mensen die langer in hun eigen woningen 
willen blijven dat ook kunnen. Er is vanuit Elkien nu dus 
aandacht voor de gevoelens van de bewoners.

Monumentenstatus
De gemeentelijke monumentenstatus is naar mijn mening 
terecht aangevraagd, want het complex is voor Nederlandse 
begrippen bijzonder. De afwijzing van de aanvraag kan 
daarentegen ook als terecht worden gezien, omdat de 
gemeente alle belangen goed moet afwegen. Het college 
heeft gekozen om de (betere) zorg voor de ouderen en 

betaalbare woningen te laten prevaleren boven het gebouw 
zelf. Hier kan iedereen wat van vinden, maar ik noem het 
een keuze voor de mens en niet het materiaal. Hier is zeker 
wat voor te zeggen.

Stadsbelang IJlst
Het bestuur van Stadsbelang IJlst is onlangs gevormd uit de 
leden van de werkgroep 'Wonen' . Deze werkgroep heeft 
een duidelijke visie op renovatie en hoe de zorg er in de 
toekomst moet uitzien. Omdat deze werkgroep nu ook het 
bestuur van Stadsbelang vormt spreekt zij met twee monden 
en kan het bestuur naar mijn mening niet neutraal of 
objectief handelen en er zijn voor álle bewoners en dus ook 
tegenstanders van hun eigen ideeën. Omdat ik mij niet kan 
vinden in deze werkwijze ben ik kortgeleden, onder andere 
om die reden, teruggetreden uit het bestuur van Stads-
belang IJlst. Stadsbelang vindt dat de aannames van het 
college inzake het niet verlenen van een monumentenstatus 
niet gestaafd worden met cijfers of resultaten uit onder-
zoeken. Nu is het bijzondere dat er ook helemaal geen 
alternatieve plannen door de werkgroep of andere 
belanghebbenden zijn aangedragen die met cijfers worden 
onderbouwd. Het zijn allemaal ideeën en idealistische 
dromen. Elkien heeft al mooie nieuwbouwschetsen liggen 
waarover kan worden gediscussieerd en waar inspraak 
mogelijk is. Zij hebben ook toegezegd dat de tekeningen of 
invulling niet vaststaat maar dat er ruimte is voor inbreng. 
Vele partijen vinden het nu moeilijk om met Stadsbelang 
(=werkgroep Wonen) samen te werken door de starre 
houding en subjectieve berichtgeving in het nieuws. Het is 
juist van belang dat alle partijen het verleden nu achter zich 
laten en zich richten op de nieuwbouw. Iedereen kan daar in 
meedenken en ik roep alle partijen dan ook op om met een 
open houding met elkaar in gesprek te gaan en open te 
staan voor elkaars zienswijzen.

Gunar Reinaut Boon

Oud-bestuurslid Stadsbelang IJlst

Nieuwe shirts voor 
dames 1 van Stânfries IJlst

Graag zetten wij onze shirtsponsor 
Scheepswerf Ten Woude in de 
schijnwerpers. 

Dankzij Piet staan we weer te shinen in het 
veld met onze prachtige shirts. 
Scheepswerf Ten Woude, Bedankt!



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Naarmate u ouder wordt, neemt uw afhankelijkheid meer toe. 

Houd vooral de regie in eigen hand en leg uw wensen en behoeften tijdig vast. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Levenstestament.
Wie behartigt uw belangen 
als u het zelf niet meer kunt? 
Laat u informeren....

 

Rust en stilte nodig?

Je vindt mij op de Werf in IJlst, Sneekerpad 4 

Wekelijks yoga en 4x mindfulness vanaf 
zondag 1 maart 10.30 - 12.00 uur Sneek

Stiltedagen en retreats Legemeer 
vanaf zondag 19 april, zomer, najaar

Individuele coaching: bewustzijnsontwikkeling en 
begeleiding bij burn-out/spanningsklachten 

        in  IT HIMSTERHÛS 

      Zaterdag 28 maart 2020 

Zin in een leuke avond met veel gelach en plezier? 

Doe met collega's, dorpsgenoten, vrienden of familie mee aan de 

oergezellige Pubquiz. 

Samen met onze quizmaster Sytze de Vries wordt er een mooi 

feestje gebouwd. 

Deze avond voor jong en oud begint om 20:00 uur  

   Deelname: € 7,50 per team (max 5 personen) (incl. hapjes!) 

• Graag opgeven vóór donderdag 26 maart bij: 

            Marijke Looijenga 

marijkelooijenga@gmail.com 

tel: 06-27576967 

Graag tot ziens op 28 maart 



 

Oud papier data 2020
CMV Concordia

1 april
29 april

CMV Concordia IJlst

 

Nijs út Nij Ylostins

Deelnemen aan activiteiten
Woont u in de buurt van Nij Ylostins en heeft u behoefte aan 
sociale contacten en activiteiten, dan mag u bij ons altijd 
aanschuiven. Bij optredens vragen wij entree en bij andere 
activiteiten een bijdrage voor de koffie of thee. In It 
Kypmantsje en Kontakt staat ons activiteitenaanbod en 
mocht u voor iets belangstelling hebben, kunt u via het 
volgende emailadres contact opnemen: Jet.kappelle@patyna.
nl of bellen met Talma State, 
tel : 0515-334500.

Verkoop kleding door Hendriksen Fashion Bolsward 
in Nij Ylostins
Om alvast in uw agenda te noteren: op maandag 30 maart 
komt de firma Hendriksen Fashion uit Bolsward weer in 
Nij Ylostins dames- en herenkleding verkopen. Vooraf aan 
de verkoop zal een aantal mannequins kleding showen. 
Daarna bent u in de gelegenheid om kleding te bekijken en 
eventueel te passen / aan te schaffen. U mag gerust een 
familielid of een bekende meenemen. Voor de koffie en 
thee vragen wij een kleine bijdrage. U komt toch ook?

The Blizzards in Nij Ylostins
Op zaterdag 11 april om 15.00 uur treedt het duo ‘The 
Blizzards’ op in Nij Ylostins. Dit duo brengt een uitgebreid 
repertoire ten gehore, van Nederlandstalig, Country, Rock 
en Roll en nog veel meer. Ook kunt u een liedje aanvragen. 
Zij kunnen 700 verschillende liedjes spelen, dus voor ieder 
wat wils. Zij weten van ieder optreden een feestje te maken. 
Wij hopen dat u zaterdagmiddag 11 april van de partij bent, 
want ons motto is : Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Wij vragen € 5,- entree, excl. koffie/thee. Tot dan!

75 jier FRIJ, 1945 - 2020

Doe ‘t wij yn 1945 waarden bevrijd

Wie der yn alle doarpen en stêden feest.

De Dútske oerhearsking wie foarbij

fuort mei de moffen, it kweade beest!

Nea wer oarloch, want dat is net best

mar wij waarden bang foar it Reade Gefaar…

De Russen hawwe hjir nea west

yn de 2e Wrâld Oarloch wiene se ús  “Kameraat”!

En no yntusken al wer 75 jier FRIJ

mar binne wij dêrom wol echt blij??

De Dútske besetting hat it ús leard:

Leve yn frijheid, wurdt nea genôch wurdeard!

* Frits Boschma, Drylts
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Activiteitenkalender
april

Samen eten

Op 18 april vanaf 17.00 uur hopen we weer Samen 

te gaan Eten. Van oktober tot en met april kan er in 

de Schaapskooi 1 x per maand gegeten worden 

door mensen die anders alleen zitten te eten. 

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u ook mee-eten?

U bent van harte welkom.

Voor inlichtingen:

Mevr. S. Schilstra: 06-12608339

Voor vervoer kunt u bellen:

Mevr. Sj. Wiebenga: 0515-531529

Perron2 en de toekomst

Al 5 jaar maakt Perron2 met veel plezier gebruik van de 

beschikbare ruimte in Nij Ylostins. Vijf jaar van mooie 

initiatieven en sociale interacties voor IJlst en omstreken en 

ook voor de bewoners van Nij Ylostins. Een lustrum dat 

gevierd werd en uitnodigde tot terugkijken en 

vooruitblikken. Na deze prachtige 5 jaar wil een deel van 

het bestuur & de kerngroep het stokje graag doorgeven 

aan anderen. We weten nu ook dat Nij Ylostins gesloopt 

wordt maar dat – binnen deze planning –  Perron2 nog een 

jaar door kan gaan. Bestuurslid Minke van der Veer zet zich 

voor dit vervolgjaar nog graag in met nieuwe leden die zich 

hieraan willen verbinden en taken willen uitvoeren. Als dit je 

leuk lijkt horen we dat graag. Landelijk blijkt dat initiatieven 

als Perron2 een belangrijke maatschappelijke en sociale 

functie hebben. Een plek voor ontmoeten en verbinden! 

Welzijn gaat voor de zorg uit! 

Iedere maandagmiddag 14.00-16.00 uur 

Perron2 Café

Iedere vrijdagmiddag 13.00-14.00 uur 

Perron2 beweegt!

Dinsdag 7 april 19.30 – 21.00 uur 

Brei- en haakcafé

Zaterdag 18 april 9.30-11.00 uur 

Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 18 april 11.00-12.00 uur 

Rommelruimers

Zaterdag 18 april 11.00 uur – 14.00 uur 

Repair café 

Maandag 20 april 19.30-21.00 uur 

Boekbespreking ‘The milkman’

Vrijdag 24 april 17.00-20.00 uur 

Koken en eten

Vrijdag 24 april 20.00-22.00 uur 

Filmdialoog

M O D E S H O W
B O U T I Q U E  J E N N Y

VRIJDAG 17 APRIL

20:00 UUR

It Himsterhûs
 

Kaarten  € 3,00 

na 20 maart 

verkri jgbaar bi j :

Bakkeri j  de Witte

Boutique Jenny

It Himsterhûs

 

voor meer informatie:

www.ithimsterhus.nl

It oerweldigjende meilibjen nei it ferlies 
fan ús Sjoukje docht  ús sa goed. We 
binne der stil fan… Danke wol.

Jan, Aafje en bern, Nijesyl

 
De neitins dy’t sy efterlit  

kiest wifkjend plak  

yn ús ûnthâld en 

sieddet dêr in byld 
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Veelzijdig klus en onderhoudsbedrijf  van A tot Z

Badkamer- / toilet- en keukenrenovatie

Alle voorkomende installatiewerkzaamheden

o.a. gas, water en elektra, cv-installaties

Renoveren kozijnen incl. glaszetten en schilderwerk

Plaatsen van houten en kunststof  kozijnen

Oog voor techniek

Installatietechnisch 

adviesbureau

T   (0515) 429 777

E info@sijperda-hardy.nl

W   www.sijperda-hardy.nl

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid
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Zaterdag 9 mei 2020

Bij Utherne en in plan De Rat - IJlst

Wat is het?

Sneupen en kopen uit andermans 

garage of kofferbak

WAar is het?

De garageverkoop is in plan De Rat

De kofferbakverkoop is bij de Utherne

verkooptijden

De garage- en kofferbakverkoop 

is van 10:00 tot 15:00 uur

Aanmelding

Per e-mail: majanka@utherne.nl

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Utherne, Kuperus Heeringa Makelaardij en De Kap



Wat willen we in en met IJlst?
In de pers wordt het bestuur van Stadsbelang IJlst 
niet altijd even positief neergezet, vooral met betrekking 
tot de perikelen rond Nij Ylostins. Een korte terugblik 
in de geschiedenis; het voormalige bestuur van 
Stadsbelang IJlst heeft zich druk gemaakt over o.a. 
het wonen in IJlst.

Daarvoor was een werkgroep ‘wonen’ in het leven 
geroepen. Toen het voormalige bestuur aangaf niet meer 
verder te kunnen/willen – om diverse redenen – hebben de 
leden van de werkgroep ‘wonen’ zich beschikbaar gesteld 
om toch een aanspreekpunt vanuit IJlst richting de 
gemeente te houden. Dat vind ik HELDHAFTIG van deze 
mensen. Zo proberen ze om Stadsbelang IJlst op de rails te 
houden. Het moge duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren 
met Nij Ylostins, echter de manier waarop dat in aanvang 
gedaan is verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. De 
bewoners werden volgens mij voor voldongen feiten 
geplaatst. Om hen te ondersteunen hebben we vorig jaar als 
Dryltser bevolking massaal aan de oproep gehoor gegeven 
om om hen heen te gaan staan. Elkien had alleen maar 
sloopplannen en geen alternatief plan om de bewoners op 
hun vertrouwde plekje te laten wonen. Dat 
het bestuur van Stadsbelang IJlst grote vragen heeft bij 
de motivatie van het niet verlenen van de monumenten-
status door het college aan Ny Ylostins is hun goed recht. 

Ze komen immers op voor de woonkwaliteit in IJlst (in dit 
geval van de senioren). Dan is het min of meer hun morele 
plicht om verder te vragen naar de onderbouwing van deze 
beslissing. We moeten in dit kader niet vergeten dat deze 
mensen gereageerd hebben op de vraag van de bewoners 
van Nij Ylostins: ‘wat doet Stadsbelang voor ons’. Ik weet 
ondertussen – ook uit de media – dat er bij de bewoners 
van Nij Ylostins geen eenduidigheid (meer) is, MAAR dat is 
er in IJlst ook niet!!! Een vraag van mijn kant: ga ik te ver als 
ik concludeer dat het college meer naar Elkien luistert dan 
naar de behoefte die er in onze stad is naar de nodige 
voorzieningen en de behoefte die er is aan woningen voor 
zowel de huidige als de toekomstige senioren en voor 
onze jeugd? 
De conclusie moet zijn: een voorziening realiseren voor de 
bovengenoemde ‘groepen’, ook voor hen met een smalle 
beurs, zodat de leefbaarheid in IJlst behouden blijft. Blijf met 
elkaar praten en hou op met modder gooien naar elkaar, 
alleen dan kan er een goede woonvorm blijven/komen in 
onze mooie stad. Misschien dat de locatie gemeentehuis 
hierin betrokken kan worden. 

Een verontwaardigde, bezorgde maar ook trotse inwoner 

van ús stedsje Drylts.

Harmen de Vries

Uitgevers IJlster ansichtkaarten
In de loop der jaren zijn er heel wat 'ansichten' van IJlst uitgegeven. De eerste 
kaarten, vermoedelijk in kleine oplagen, verschenen in 1900. In een artikelenreeks 
over deze ‘ansichten’ worden hun uitgevers met een door hen uitgegeven kaart 
aan u voorgesteld. De gegevens en ansichtkaarten in deze serie zijn afkomstig 
van Frits Boschma, tekst en samenstelling: Edsko Hekman.

Deel 7

Sijtze van Koningsveld (*1886 

Hommerts - †IJlst 1926) was schilder 

en had tevens een boekwinkel op het 

adres Galamagracht 8 (anno 2020 

Boutique Jenny (Veenstra-van der 

Wal). Van Koningsveld kocht in 1911 

de schilderzaak van Johannes 

Wielinga. Na zijn overlijden in 1926 

zette zijn vrouw de zaak nog een tijd 

voort, tot deze in 1933 verkocht werd 

aan Jacob Heeringa (Jaap & Hinke). 

In totaal bracht de familie Van 

Koningsveld in de periode 1913 – 

±1936 niet minder dan 42 

ansichtkaarten uit.



Uit de oude doos

Boerderijbrand door blikseminslag
In een hevig onweer werd in de nacht van zondag 1 op maandag 2 september 1935 
in IJlst ‘een boerenhoeve’ door de bliksem getroffen en brandde totaal af.

Deze foto is van rond 1930. De 'stjelp' van Tjitze Huitema Sr., die in de 'jister' zit te melken (midden).

VVV-kantoor IJlst overgenomen door Stichting Beleef IJlst
Ingaande 1 april 2020 wordt het VVV-kantoor aan de 
Geeuwkade 4 gehuurd en geëxploiteerd door de 
Stichting Beleef IJlst. Aan de gevel blijft de bekende 
VVV-vlag wapperen, het VVV-informatiepunt blijft actief 
en het basispakket van de VVV blijft in de winkel 
verkrijgbaar. Het interieur zal worden opgefrist, de 
indeling aangepast en de uitstraling zal kenmerken van 
Beleef IJlst krijgen. Om recht te doen aan de titel ‘IJlst 
Houtstad’ zal de winkel een breed assortiment (vooral 
houten) artikelen bieden. In de winkel treft u uiteraard 
weer de bekende gezichten van onze gastvrouwen. 
Martin de Groot Fotografie blijft medegebruiker van het 
pand en zal ook in voorkomende gevallen gasten voor 
het VVV-informatiepunt en Beleef IJlst te woord staan. 
In een volgend Kypmantsje meer informatie over deze 
nieuwe opzet. Kijk ook op de nieuwe website van 
Beleef IJlst: www.beleefijlst.nl.

Het betrof de ‘pleats’ van Tjitze Huitema 
(1873-1958). De bewoners waren i.v.m. 
het onweer allen gekleed en konden zo 
het pand verlaten. Een stier kon nog 
worden gered, maar de inboedel en het 
hooi gingen verloren. De koeien liepen 
gelukkig nog in de weide. Verder werden 
er nog een bed en wat kleren naar buiten 
gebracht en konden de kippen in vrijheid 
worden gesteld. De eigenaar was 
verzekerd bij Woudsend Verzekering Mij. 

Volgens een krant waren de kleren 
van de knecht en de dienstbode niet 
verzekerd…Dit bedrijf had zo’n 
80 pondemaat land en er werden 
40 koeien gemolken. Tjitze Huitema 
van het Croleskwartier heeft van zijn 
‘pake’ met dezelfde naam gehoord dat 
deze boerderij met spoed is herbouwd. 
‘Dyselde winter stiene de kij al wer 
op ‘e stâl!’ 
Zijn vrouw, Tine Huitema-Zijsling, heeft bijgaande foto 
aangeleverd. De nieuwe boerderij werd later bewoond 
door Jan Tj. zoon Huitema. 

Daarna kwam de familie Ten Woude hier. 
Nu is dat de fam. Piet ten Woude, Sudergowei 1.

Frits Boschma



  De Stânfries IJlst 3 Friese kampioenen

Zaterdag 29 februari vonden de Friese turnkampioen-
schappen in sporthalhal De Utherne plaats. 
G.V. De Stânfries was gastheer van het evenement en kon 
terug zien op een geslaagde dag, zowel in organisatorisch 
als sportief opzicht. Gijs de Bruijn, Jelmer Kuipers en Hylke 
Wiersma behaalden over 2 wedstrijden in hun klasse het 
Fries kampioenschap. Verder waren er overall 2e plaatsen 
voor Dhanro Karstens, Tim Zwaneveld en Floran Tuijn. Herre 
Verkaik en Mark Sybrandy namen over beide wedstrijden 
de 3e plaats voor hun rekening. Op 18 april vinden de 
Noordelijke Kampioenschappen in Lemmer plaats, waarvoor 
naast bovengenoemde jongens zich ook geplaats hebben: 
Jordi Bruggenkamp en Matthijs Vermeij.

Dag uitslag in IJlst:
Pupil niveau 18   1e Gijs de Bruijn
Jeugd niveau 17  3e Mark Sybrandy
Pupil niveau 17  1e Jelmer Kuipers
Instap niveau 20  3e Matthijs Vermeij
   4e Jordi Bruggenkamp
Instap niveau 19  1e Hylke Wiersma 
   3e Dhanro Karstens
Pupil niveau 19  Tim Zwaneveld
Benjamin niveau 21    1e Floran Tuijn
       2e Herre Verkaik,
      6e Douwe Spoelstra
     16e Sef Arntzen

Voorste rij v.l.n.r. Sef Arntzen en Douwe Spoelstra
In het midden v.l.n.r. Floran Tuijn, Herre Verkaik 
en Fries kampioen Hylke Wiersma
Achterste rij v.l.n.r. Tim Zwaneveld en Dhanro Karstens

  Resultaten plaatsingswedstrijden turnsters g.v. De Stânfries

35 turnsters van onze vereniging hebben allemaal hun 
1e plaatsingswedstrijd geturnd. Het resultaat: 5 x goud, 
4 x zilver en 3 x brons. Femke Toonstra turnt de sterren 
van de hemel. Met 2 x een 1e plaats bij de plaatsings-
wedstrijden van de 3e divisie (landelijk) in Hoogeveen en 
Dalen heeft zij zich met overmacht geplaatst voor de halve 
finale. Zilver voor haar bij 1e plaatsingswedstrijd van 
WG 5 in Friesland. Kirsten Tigchelaar, Indy de Vries en 

Naomi Toonstra veroverden ook een gouden medaille en 
zilver was er voor Janna van der Veen, Norah Bart en 
Kerenza Spoelman. Silke Toonstra, Chelsey Niemarkt en 
Cameron Spoelman gingen met een bronzen medaille naar 
huis. Vanaf 7 maart gaan de turnsters de strijd weer aan bij 
de 2e plaatsingswedstrijd met als doel: een plaats veroveren 
voor het Fries Kampioenschap.

 

Samen de Oranjeweek vieren in IJlst
In de meivakantie van 2020 vallen zowel Koningsnacht als 

de viering van 5 mei. Alle reden om dit in IJlst met elkaar te 

vieren. De Horecaondernemers IJlst hebben met elkaar een 

plannetje bedacht om afwisselend met elkaar mooie 

activiteiten te organiseren voor IJlst en iedereen daarbuiten!

Wat kun je verwachten?

Heel veel! Van een Vrijdagmiddagborrel tot een 

Solextour, van een Klaverjasmiddag tot een Oranjequiz, 

van een Koningsborrel tot een Bevrijdingsfeest! 

Daarnaast is er nog een knutselmiddag voor de jeugd in 

het museum en zijn er rondvaarten met de houten bok. 

Kortom: voor iedereen wat te doen en met elkaar 

georganiseerd.

Houdt de site www.beleefijlst.nl in de gaten en let ook op 

de aanplakbiljetten die binnenkort in IJlst te zien zijn. Hierop 

zullen alle activiteiten worden bekend gemaakt.



De IJlster toren weer 'bij de tijd'
Dinsdag 10 maart was het zover. Nadat een 
week eerder de luidmotoren waren geplaatst 
werden die dag de uurwerkverlichting en de 
wijzers teruggeplaatst op de wijzerplaat van 
de toren van de Mauritiuskerk. 

Tijdens de concertavond op 28 februari jl. ten bate van de 

luidmotoren zong het Vrouwenkoor ’t Roer Om heel 

toepasselijk op de melodie van het bekende lied van André 

van Duin het lied Bim Bam. Op verzoek van de bezoekers 

van de concertavond volgt hieronder de aangepaste tekst 

van het lied van de hand van Annemarie Merkies.

BIM BAM

Er was eens een koster in het noorden
Het is een heel erg oud verhaal
Die hing elke dag in de klokkenkoorden
Op zich was dat toen heel normaal

Maar door de jaren kreeg de toren
Een nieuwe eig’naar voor ‘t beheer
De kerk, daarna kwam de gemeente
Maar de koster luidde keer-op-keer

Handmatig luiden werd steeds zwaarder
Een luidmotor was er toen snel
Om 12 uur kwam dan de bode
Met een knopdruk luidde hij de bel

REFREIN
Koor:
Hoor de klokken straks weer luiden  bim bam
Klinken samen dag en nacht  bim bam
’t zijn de klokken in ons stadje  bim bam
fan de Mauritius aan de gracht  bim bam
en als alle klokken luiden   bim bam
zijn de Dryltsers weer op tijd  bim bam  
  
     bom
De traditie weer herstellen
3 x daags hoor je de bellen
’t beieren dat ons verblijdt!   Bim bam

De toren kostte Súdwest-Fryslân
Teveel, ’t werd een monument
Op afstand wordt de klok bediend nu
De Dryltsers zijn eraan gewend

Maar op een dag, ’t was in september
Toen hielden plots de klokken stil
En uit de toren van het kerkje
Klonk een afschuwelijke gil

Pot-jan-dorie, de luidmotor is stuk. En nu?

Wie gaat de klokken luiden?

De Dryltsers hadden een probleem want
De reparatie moet betaald.
De stichting zei: ‘da’s niet voor ons hoor!’
Dus sponsoracties, ’t RESULTAAT!

REFREIN

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand mrt/apr 2020 .            

Datum Activiteit               Tijd.  
26 mrt    Gymnastiek     14.00 

27 mrt    Aquarelles     14.30 

29 mrt    Koffie/theemomentje   15.00 

30 mrt  Hendriksen     14.00 

31 mrt    Creatief café     09.30  

01 apr  Koffieochtend     09.45 

01 apr  Kaartclub     14.00 

02 apr  Gymnastiek     14.00 

02 apr  Zanguurtje     15.30 

03 apr  Aquarelles     14.30 

05 apr  Koffie/theemomentje   15.00 

06 apr  Sjoelen                             14.00 

07 apr  Creatief café     09.30 

08 apr  Kerkcontactochtend    09.45 

08 apr  Kaartclub     14.00     

09 apr  Gymnastiek     14.00 

10 apr  Aquarelles     14.30 

11 apr  The Blizzards     15.00 

     

Datum          Activiteit                      Tijd.     
14 apr    Creatief café      09.30 

15 apr   Koffieochtend      09.45 

15 apr    Kaartclub                 14.00 

16 apr    Gymnastiek      14.00 

16 apr  Zanguurtje      15.30 

17 apr  Aquarelles      14.30 

17 apr    Bingo          14.30 

19 apr    Koffie/theemomentje    15.00 

20 apr    Sjoelen      14.00 

21 apr    Creatief café      09.30 

21 apr  Filmmiddag      15.00 

22 apr    Koffieochtend      09.45 

22 apr  Kaartclub      14.00 

23 apr  Gymnastiek      14.00 

24 apr  Aquarelles      14.30 

26 apr  Koffie/theemomentje    15.00 

26 apr  Creatief café      09.30 

28 apr  Soosmiddag      15.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                        Jet.Kappelle@patyna.nl of telefonisch: 0515-334500. 



Nieuwe steiger bij terrein Museum Houtstad IJlst
De nieuwe steiger bij het terrein van het Museum 

Houtstad IJlst is nagenoeg klaar. De T-steiger met 

22 ligplaatsen is een welkome aanvulling op het 

krappe aantal ligplaatsen voor passanten in IJlst.

Een korte terugblik. Het terrein, waar nu de steiger ligt, werd 

eind jaren vijftig van de vorige eeuw de ligplaats van het 

hotelschip 'De Baltic'  van zeilschool Boertjens uit Langweer. 

Eind jaren zestig verdween de zeilschool uit IJlst, maar 

'De Baltic'  bleef liggen. In 1974/75 werden de voormalige 

molenaarshuisjes aan het Sneekerpad en het naastgelegen 

terrein in gebruik genomen voor jachtverhuurbedrijf Skipper 

Club Charter. 'De Baltic'  verdween en in het water werden 

steigers gebouwd ten behoeve van de kruiservloot. 

Na enkele eigendomsmutaties werd de gemeente SWF 

eigenaar van het terrein en de steigers, die inmiddels in 

slechte conditie verkeerden. Onlangs werden de oude 

steigers gesloopt en werd een nieuwe steiger gebouwd 

door de fa. Stienstra & van der Wal. Tijdens de openings-

uren van het Museum kunnen varensgasten hun boten 

aanleggen in speciaal daarvoor gereserveerde plekken. 

Na 18.00 uur zijn alle ligplaatsen beschikbaar voor 

passanten. De dwarssteiger kan gebruikt worden door 

rondvaartboten. Hun gasten kunnen een bezoekje brengen 

aan het Museum Houtstad IJlst en/of houtzaagmolen 

'De Rat' . Met de bouw van deze steiger biedt IJlst de 

waterrecreant een zeer welkome voorziening.



NIJS ÚT IT WAPEN

Agenda

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Galamagracht 1-4 | 8651 EB IJlst | 0515 – 531315 | www.wapenvanijlst.nl

Na de vele stormen van de afgelopen tijd zijn we er allemaal aan toe toch; het mooie weer, terrasje pakken, in het zonnetje 
zitten, bootje varen en de brug die weer begint te draaien. Het voorjaar komt er aan! En daarmee ook vele leuke activiteiten 
in ons mooie stadje.
Wist u eigenlijk al dat wij een nieuwe lunchkaart hebben gelanceerd? Qua uiterlijk een hele nieuwe lay-out en de inhoud is 
ook veranderd, al zijn de klassiekers natuurlijk niet te missen! Wist u dan ook dat wij veel met streekproducten werken? 
Zo serveren wij de Yoghurt en Karnemelk van De Wylde Boerinne (Boerderij van Watze en Marja de Vries), is het ijs van 
Noccio verwerkt in ons Kypmantsje IJstaartje met een bodem van hazelnoot-kaneelkoek van De Boer’s Bakkerij en serveren 
we de overheerlijke Stadsburgers en runderstoof van het Friese Roodbont vee van Rispens State.

Wist u dat:
•     Ons team bestaat uit 44 medewerkers!
  14 bediening+ vacatures

  12 in de keuken

  14 in de afwas

   4 in de schoonmaak/ontbijt+ vacatures

•     Er meer dan 50 paar schaatsen aan de balken hangen
•     Evert alweer 40 jaar is geworden

Voor meer info raadpleeg onze vernieuwde website en kom langs en ervaar het Wapen van IJlst!

PUBQUIZ | Zondag 22 maart | 16.00 UUR |
De laatste quiz voor dit ‘winter’ seizoen, bent u al aan het 
oefenen? Wij verzekeren u dat het een zeer breed 
georiënteerde en zeker geen gemakkelijke quiz zal worden, 
dus houdt u de ogen en oren wijd open, wie weet komt er 
wel een vraag over.

PASEN 2020 | 10 APRIL t/m 13 APRIL |
Voor uitgebreide lunchplanken, borrelen en lekker dineren 
bent u met  Pasen in het Wapen aan het juiste adres. Kom 
gezellig langs en geniet van wat we allemaal te bieden 
hebben.

WIJNPROEVERIJ | ZONDAG 19 APRIL | 
15.00 UUR |
In samenwerking met wijnbasket.nl organiseren we een 

gezellige wijnproeverij. Opgave via info@wijnbasket.nl of
info@wapenvanijlst.nl . Onder degenen die zich opgegeven 
hebben verloten we een dinerbon. Na afloop serveren we 
een driegangenmenu voor € 23.50.

ORANJEWEEK | 26 APRIL t/m 5 MEI|
In samenwerking met de horeca van IJlst, Beleef IJlst, 
Museum Houtstad IJlst en het 4/5 mei comité worden er 
diverse activiteiten en festiviteiten georganiseerd. 
Programma volgt.

MOEDERDAG | ZONDAG 10 MEI | 
Verwen je moeder tijdens Moederdag met een heerlijke 
lunch, high-tea of kom gezellig borrelen en dineren!

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn weer op zoek naar enthousiaste medewerkers voor in de bediening, de ontbijtdiensten en de housekeeping! 
Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag wat bijverdienen? Ben je weekends en/of door de week beschikbaar? 
Stuur dan je motivatie met CV naar vacatures@wapenvanijlst.nl.


